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Sammanfattning
Mellan 1960 och 1975 byggdes cirka 1 006 000 nya bostäder i Sverige. Många av dessa
lägenheter har idag ett stort behov av renovering. Ett alternativ till att renovera badrummen på
traditionellt sätt, där badrummet rivs ut och fräschas upp är att använda ett så kallat
modulbadrum som integreras i den nuvarande huskroppen.
Målet med arbetet var att med hjälp av kriterierna ekonomi, miljö och kvalitet utreda vilket
alternativ som är bäst lämpat vid renovering; att bygga in badrumsmoduler eller att renovera
befintliga badrum. Dessutom ska hyresgästernas åsikter i frågan utredas i form av en enkät.
Vidare kontrollerades eventuella skillnader i miljöpåverkan samt kostnaderna för att
klimatkompensera.
Jämförelserna gjordes med hjälp av erhållna handlingar från Con-Form samt uppgifter från
kalkylatorer på företag i branschen. Detta sammanställdes sedan i kalkyler i
kalkyleringsverktygen BidCon och Sektionsfakta där priset per modul och priset per
platsbyggt badrum kalkylerades fram. Denna summa användes för att få fram en pay off-tid
för att se hur många år det, vid en hyreshöjning, skulle ta att betala sig. Materialen
kontrollerades i databasen SundaHus för att se vilket alternativ som var mest miljövänligt och
innehöll minst antal farliga substanser.
Enkäten visade att den tänkta målgruppen är negativt inställda till modulbadrumsalternativet.
Därför är det osannolikt att hyresgäster i allmänhet kommer acceptera de förändringar som
modulbadrumslösningen innebär. Förlusten av ljus och försämringen av planlösningen samt
de försämrade möbleringsmöjligheterna är argument tunga nog för att överskugga fördelarna.
Pay off-tiden för det högsta hyresökningsalternativet är möjligtvis rimligt, men faller på att
målgruppen helt förkastar lösningen. Därför är slutsatsen att modulbadrum inte är ett
alternativ till att renovera befintliga badrum eftersom kundernas åsikter och kostnaderna talar
emot detta. Platsbyggda badrum rekommenderas i det här fallet.
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Abstract
Between 1960 and 1975 approximately 1.006 million new homes were built in Sweden. Many
of these apartments are in need of renovation by today’s standards. An alternative to
renovating the bathrooms the traditional way, where the bathroom is completely rebuilt is by
using a so-called bathroom module. The module is integrated into the existing building.
The goal was to use three criteria’s; economy, environment and quality to investigate which
option is best suited for renovation, to build in bathroom units or to renovate existing
bathrooms. In addition, tenants' opinions on the matter will be investigated in the form of a
questionnaire. Comparisons were made with the help of documents obtained from Con-Form,
and information obtained from calculators in companies in the industry. This was compiled in
the spreadsheet tools BidCon and Sektionsfakta in which the price per module and the price
per slot built bathrooms were calculated. This sum was used to obtain a pay-off time to see
how many years, at a rent increase, would take to pay off. The materials were checked in the
database SundaHus to see which option was the most environmentally friendly and contains
the least number of dangerous substances.

The survey showed that the intended customers are opposed to the modular bathroom
option. Therefore, it is unlikely that tenants will generally accept the changes that come with
modular bathroom alternative. The loss of light and the deterioration of the floor plan, and the
weaker prospects furnishing arguments are heavy enough to overshadow the benefits. The
pay-off time for the maximum rent increase option is perhaps reasonable according to the
housing companies, but can’t be considered an option since the thought customers completely
rejects the solution. It is therefore concluded that modular bathroom is not an alternative to
renovate existing bathrooms as customers' opinions and the costs are unfavorable. Site-built
bathrooms are recommended in this case.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Under miljonprogrammets år (1965-1975) som föranleddes av en bostadskris i slutet av 1950talet byggdes cirka 1 006 000 nya bostäder1. Detta var bostäder som skulle innebära ett slut på
bostadskrisen samt en höjd standard för svenskt boende. Idag, 40 år senare har
bostadsstandarden ökat ytterligare några steg sedan miljonprogrammet genomfördes, med
nybyggnadskrav som exempelvis innebär att en rullstol ska ha viss rörlighet i ett badrum.
Ett alternativ till ett vanligt platsbyggt badrum är att använda ett färdigbyggt badrum, ett så
kallat modulbadrum, som integreras i den nuvarande huskroppen. Användandet av ett
modulbadrum innebär att det befintliga badrummet görs om till ett förråd eller garderob.
Renovering av befintliga badrum innebär en uppfräschning av badrummet, men en mindre
boarea samt mindre möjligheter för handikappanpassning jämfört med om modulbadrum
använts. Därför kommer arbetet att riktas in på att jämföra två alternativ: en renovering av det
befintliga platsbyggda badrummet med regelväggar jämfört med ett modulbadrum.
Modulbadrummet som kommer användas som alternativ till det platsbyggda badrummet
kommer från företaget Con-Form som är beläget i Töcksfors och tillverkar just modulbadrum.
De har specialiserat sig på olika betongelement, såsom bjälklag, balkonger, väggar, trappor
samt badrum. Det är ett norskt företag i grunden men har på senare år börjat etablera sig i
Sverige, bland annat i Töcksfors där tillverkningen av modulbadrum sker samt Göteborg och
Strömstad.
En viktig del i uppförandet av en byggnad är vilket material som används. Materialens
miljöpåverkan, som i allt större utsträckning väckt både allmänhetens och branschfolkets
uppmärksamhet är en viktig del i valet av material. Materialen från både modulbadrummet
och det platsbyggda badrummet kommer att kontrolleras i SundaHus databas för att
kontrollera om materialet innehåller ämnen som är skadliga för människor eller miljöfarliga. I
det här fallet kommer ytterligare en jämförelse göras, som består av en jämförelse mellan hur
mycket CO2 som släpps ut i materialtransporterna beroende på vilket alternativ man väljer.
För att något av projekten ska kunna genomföras krävs hyresgäster som är villiga att betala
för att bo i lägenheterna. Därför kommer kundernas åsikter kring de två alternativen
1

Wikipedia, 2009
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kontrolleras genom en enkätundersökning. Till sist är det en rent ekonomisk faktor som är
betydande, sannolikt mest betydande av de tre punkterna. Den kommer göras med en kalkyl,
där modulbadrummets totaltkostnad jämförs med det platsbyggda. Här ingår kostnader för
material, arbete samt andra omkostnader som entreprenören kan tänkas ha. För att koppla ihop
den ekonomiska delen av projektet med miljöaspekten kommer det totala CO 2-utsläppet
räknas om till de antal kronor det kostar för klimatkompensation.
För att kunna använda modulbadrum vid ROT (Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad) är idén
att man bredvid befintligt hus ska gjuta mindre betonggrunder där modulbadrummet ställs och
staplas på varandra. Befintlig vägg öppnas till badrummet och badrummet kläs utvändigt i
enlighet med resterande byggnad. Detta kommer innebära en förändrad planlösning jämfört
med hur lägenheten ser ut idag. De stora skillnaderna blir att fönsterarean minskar samtidigt
som boarean ökar något. Idén illustreras på Figur 1, där modulbadrummen representeras av
ljusgrå streckade utbyggnader i byggnaden:

Figur 1. Beskrivande skiss för placering
av modulbadrum vid ROT.
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1.2 Mål
Målet med arbetet är att med hjälp av kriterierna ekonomi, miljö och kvalitet utreda vilket
alternativ som är bäst lämpat vid ROT; att bygga in badrumsmoduler eller att renovera
befintliga badrum. Dessutom ska hyresgästernas åsikter i frågan utredas.
Ett annat mål är att inte använda material under byggnationen som är klassade lägre än B i
SundaHus.
Dessförinnan skall det utredas om Boverkets regler tillåter den tänkta placeringen av
modulbadrummen samt vad den tänkta målgruppen har för åsikter om vilket alternativ som är
mest attraktivt – modulbadrummet eller det platsbyggda.

1.3 Syfte
Syftet med arbetet är att undersöka vilket alternativ som är bäst mellan inbyggnad av
modulbadrum och renovering av befintliga platsbyggda badrum.
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2. Metod
Vid jämförelsen valdes ett typhus med en typplanlösning. Huset är ett trevåningshus med sju
kolumner med hyreslägenheter, detta då de flesta miljonprogramshus är av typen tre våningar
utan hiss. Planlösningen som valts är planlösningen för lägenheter om ett rum och kök, just
denna planlösning används av Riksbyggen i deras miljonprogramhus. I denna utredning antas
huset ligga i stadsdelen Kronoparken i Karlstad, där det finns ett stort antal miljonprogramhus
som bebos av både studenter och icke-studenter. Som figur 2 nedan visar görs en renovering
av befintligt badrum i enlighet med originalutförandet (till vänster). Vid användandet av
modulbadrum kan övriga två alternativ användas.

Figur 2. Planlösningsexempel.
En rad olika kriterier kommer att användas för att bedöma huruvida alternativet med
modulbadrum kommer vara rimligt eller ej. Det som väger tyngst kommer vara den
ekonomiska biten och brukarnas åsikter. Den ekonomiska biten eftersom den avgör huruvida
projektet kommer lämna idéstadiet eller inte. Den kommer bestå dels av nettokostnaderna för
de två alternativen samt en kostnad för att klimatkompensera för utsläppen som respektive
badrum orsakar. Dessutom kommer pay off-metoden användas för att beräkna hur lång tid det
kommer ta innan lösningen börjar generera avkastning. Brukarnas åsikter tas med för att se
om det finns ett intresse för projektet eller inte. Undersökningen utreder inte skillnader i
energiförbrukning.
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Materialet till modulbadrummen antas komma från lokala leverantörer eftersom materialet
annars, beroende på offererat värde och vilka leverantörer som lämnar pris, kan komma
varsomhelst ifrån i hela landet. Con-Form använder sig i möjligaste mån av lokala
leverantörer, men det kan variera beroende på tillgång på material och lokal prisbild. Ett pris
för renovering av befintligt badrum har erhållits av PEAB, detta totalpris kommer jämföras
med den egna kalkylen som kommer göras för att se om det kalkylerade priset blir rimligt
eller ej. Kalkylen kommer att beräknas med hjälp av á-priser från databasen Sektionsfakta2.
Á-priserna sammanställs till ovan nämnda totalpris.
Gällande kvaliteten på de båda alternativen förutsätts att tätskiktet i båda fall applicerats på ett
korrekt sätt, vilket gör att de båda alternativen håller samma kvalitet.

Nettokostnaden för ett modulbadrum kommer att beräknas genom att använda det från ConForm erhållna nettopriset och sedan ta med merkostnader som bottenplatta för varje kolumn
av badrum och anslutningar av el och VA. För modulbadrummet tillkommer dessutom en
kostnad för ombyggnationen av det befintliga badrummet. Allt detta görs i kalkylprogrammet
BidCon.

Eftersom den ekonomiska biten förutsätter att det finns ett intresse från kunderna, i det här
fallet hyresgästerna, så kommer även projektet behandla det minst lika viktiga
brukarperspektivet med mjukare värden än de ekonomiska. Brukarperspektivet väger lika
tungt som det ekonomiska av bedömningskriterierna. Miljöpåverkan bedöms väga mindre
tungt. Brukarperspektivet kommer undersökas med hjälp av en enkät. Enkäten delas ut till en
före detta gymnasieklass som tog studenten för ett år sedan på samhällsprogrammet på
Mimers Hus i Kungälv i samband med en klassåterträff den 9 april 2011. Anledningen till att
det blev just en gymnasieklass är att lägenheterna i fråga är studentlägenheter, och
gymnasieeleverna studerade på ett program där högre studier är ett mål.

För att undersöka möjligheterna för modulbadrum vid ROT skall intervjuer göras med
fackmän, försäkringsbolag samt en representant för Boverket. Boverket kontaktas för att
undersöka om den förändrade planlösningen i samband med modulbadrumsinstallationen är
godkänd enligt Boverkets normer. Försäkringsbolag kontaktas för att diskutera eventuella

2

Sektionsfakta, 2010
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risker med de två olika alternativen och fackmännen för att bilda sig en uppfattning om vad
priset blir för de två alternativen.
Anledningen till att intervjuer och samtal kommer användas är för att få fram just den
informationen som behövs av en person med stort tekniskt kunnande. Boverket kontaktades
för att det är de som har den juridiska kunskapen och PEAB för att man är en av de ledande
entreprenörerna i branschen.

När det gäller jämförelsen av de två alternativen ur ett hållbarhetsperspektiv kommer
SundaHus användas för att urskilja eventuella skillnader i materialens miljöpåverkan.

För att kunna jämföra de båda alternativens miljöpåverkan från transporterna används
koldioxidutsläppen som riktmärke. Den utsläppta mängden koldioxid i kilogram räknas sedan
om till en kostnad i kronor, i det här fallet kostnaden för att klimatkompensera för den
utsläppta mängden. Kostnaden för just klimatkompensationen görs med hjälp av företaget
Tricoronas verktyg. Tricorona är ett börsnoterat företag som är certifierade enligt
Kyotoprotokollets Clean Development Mechanism. De arbetar bland annat i Indien med att
omvandla kolkraftverk till biogasverk. Koldioxid valdes ut som måttstock eftersom det är den
gasen som totalt sett bidrar mest till den globala uppvärmningen trots att till exempel metan
bidrar mer per viktenhet. Vid jämförelsen av transporter antogs att lastbilarnas
bränsleförbrukning var konstant under hela resorna samt att förbrukningen låg på 4 liter diesel
per mil eftersom förbrukningen vid just den specifika lastmängden 77.7 % inte kunde erhållas.
Con-Form antas inhandla material på närmast möjliga ställe. Var Con-Forms leverantörer i sin
tur köpt sitt material tas ej med i beräkningarna.

För modulbadrummet kommer två ställen användas för att införskaffa materialet; betongen
inhandlas i Töcksfors och allt övrigt material hämtas från Årjäng.
För det platsbyggda badrummet har ett medelavstånd till olika bygghandlare i centrala
Karlstad till husen i Kronoparken använts för att ha avstånd att räkna på för varje resa.
Transportsätten som används kommer vara lastbil (platsbyggt badrum och modulbadrum)
samt skåpbilar (det platsbyggda) för mindre, kompletterande leveranser.
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För att på ett enkelt sätt illustrera hur processen kommer se ut kommer en figur:

Hur?

Ekonomi

Miljö

Kundundersökning

Kalkyler

Databas
Utsläpp

Enkät

Resultat

Slutsats

Figur 3. Flödesschema.

Där vi kommer använda de tre verktygen ekonomi, miljö och kundundersökning för att på
olika sätt komma fram till ett resultat. Ekonomin kommer att utvärderas med kalkyler, miljön
med databasen SundaHus samt utsläppsmängder. Och kundernas perspektiv fås genom en
enkät. Detta leder sedan till ett resultat. Resultatet tolkas sedan och diskuteras. Det leder till
en slutsats.
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2.1. Kostnader
2.1.1 Beräkningsmetoder, antaganden och formler
2.1.1.1 Ekonomi
Den ränta som används vid beräkningarna är 5 %, vilket inte är dagens ränta; däremot en
räntesats som ska återspegla en normal genomsnittlig ränta. 3

Hyresökningen för den tillkommande bostadsytan samt den ökade standarden antas till 300500kr/månaden, alltså 3600-6000kr/år. Detta är kostnaden utöver den hyresökning som
uppstår vid åtgärderna för det platsbyggda badrummet, eftersom åtgärder för det utrymmet
måste göras oavsett. Hyresökningen antogs i samråd med Gun Hilton-Vikh, Peab och är
baserad på Hilton-Vikhs erfarenheter av byggbranschen samt författarnas egna boende i
samma typ av lägenheter.

Anledningen till att räntesats, hyresökning och pay off-tiden är av intresse är att detta ger en
god, lättfattlig bild av en eventuell kostnadsskillnad, och hur lång tid den skillnaden tar att
avbetala enligt vedertagna ekonomiska metoder. Vid alla liknande projekt på en
”affärsbyggnad”; det vill säga en byggnad som är tänkt att generera pengar beräknas en
återbetalningstid för att byggherren ska få en god bild av lönsamheten.
Bostadsbolaget Strömstadbyggen sätter vid investering i nya hyreshus/områden hyror som
ger en pay off-tid på ca 10 år.4

Antagen livslängd innan badrummet återigen behöver renoveras antas i jämförelsen vara
oväsentlig då det oavsett vilken metod som används bör renoveras vid ungefär samma
tidpunkt.
För återbetalningsberäkningar har pay off-metoden använts5:

 G 
 ln 1  * r 
 a 
T
ln(1  r )
där:
T = Tid för återbetalning.
3

Bjurklo, muntlig kontakt, 2009
Eriksson, personlig kontakt, 2011
5
Andersson, 2001
4
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G = Grundinvestering.
a = Inbetalningsöverskott/år (hyresökning/år).
r = Ränta.

2.1.1.2 Kalkyl
Det som skiljer de båda varianterna åt är att vid alternativet modulbadrum finns behov av eloch vvs-dragning. Därtill innebär även det alternativet en relativt omfattande om/påbyggnad
av fasaden. Alternativet då det befintliga badrummet renoveras innebär möjligtvis viss
renovering av stammar, men är betydligt mindre omfattande. För hyresgästerna innebär en
renovering av badrummet att man får använda tillfälliga toaletter som ställs ute på gården.
Hyran för dessa är ca 2500 kronor i månaden, vilket ligger inbakat i den centrala
administrationen för beräkningen för det platsbyggda badrummet. Både för det platsbyggda
och för modulbadrummet ingår olika omkostnader i kalkylerna. Omkostnaderna ska täcka alla
indirekta utgifter under projektets gång och täcker upp saker som spill, avfallshantering och
bodar. För modulbadrummet ligger kostnaden för arbetsledning med i omkostnadsposten, för
det platsbyggda ligger det med i á-priserna. Anledningen till denna skillnad är att olika
verktyg användes för att räkna ut kostnaden för respektive alternativ. Både modulbadrummen
och de platsbyggda badrummen delas upp i olika delar, där varje del prissätts med hjälp av
kalkylverktygen BidCon samt Sektionsfakta. BidCon är ett kalkylprogram som kan användas
för att räkna ut kostnaden för att bygga. Tillverkaren Consultec samarbetar med en rad
entreprenörer och har på så sätt byggt en databas över hur lång tid olika moment i en
byggnation tar samt vad dessa kostar. Den lägger också på en procentsats som entreprenören
tar i central administration och vinst. Sektionsfakta är ett liknande verktyg som BidCon, men
det är inget datorprogram utan de ger ut sin databas i bokform. Där finns á-priser för olika
byggdelar, exempelvis väggar och golv. Här ligger central administration och det procentuella
påslaget inbakat i á-priset, vilket gör att man själv får ändra priset lite beroende på hur stort
påslag man vill ha. Nedan följer á-prislistorna för respektive alternativ. Modulbadrummen
räknas per kolumn moduler eftersom varje kolumn har gemensam grundläggning.
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Tabell 1. Kalkyl för modulbadrum.
Aktivitet/kostnadspost
Grund
Schakt
Betongplatta
Fasad/ombyggnad
Taktäckning
Yttervägg
Håltagning i befintlig vägg
Avvattning från tak
El/vvs-installation
El-dragning
Vvs-dragning
Rivning av befintligt våtrum
Rivning av inredning och utrustning
Rivning av innervägg med regelstomme
Konvertering till boyta
Ytskikt golv
Ytskikt vägg
Badrumsmodulen
Badrumsmodulen ink. Transport. (om 21st).
Byggkran
Bygglov
Byggkostnad
Omkostnader
Arbetsledning
Maskinkostnader
Förbrukningsmaterial
Klimatkompensation
Omkostnader totalt
Centraladmin./vinst
Material
UE
Omkostnader
Kollektivlöner
Summa Centraladmin./vinst

Mängd

á-pris (ink. Arbete) (kr) Summa (kr)

6,2m2
6,2m2

396
787,44

2 455
4 882

6,2m2
48m2
3st
1st

374,8
1 694,02
3 500
700

2 324
81 313
10 500
700

10 000
27 500

30 000
82 500

1 904,50
234,91

5 713,00
7 752

436
114,6

7 979
3 782

53 186
5 000
990

159 558
15 000
2 970
417 428

3st
3st
3st
33m2
18,3m2
33m2
3st
3st
3st

9 307
1 501
10 737
260
22 064
10%
5%
10%
10%

Anbudssumma

21 993
7 548
2 180
4 653
36 374
475 866

Á-prislista för renovering av befintligt badrum, med omkostnader och påslag.
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Väggarea: 23 m2
Golvarea: 6 m2
Tabell 2. Kalkyl för platsbyggt badrum.
Aktivitet/kostnadspost
Innervägg

Mängd
23,4 m2

á-pris (ink. Arbete) (kr) Summa (kr)
2028,17
47459,2

Golv

6,03 m2

1434,8

8651,8

Utrustning
Montering

1,0 omg
1,0 omg

17200
3840

21200
3840

Rivning
Rördragning
Eldragning

1,0 omg
1,0 omg
1,0 omg

4500
10000
10000

4500
10000
10000

Omkostnader inklusive
klimatkompensation

1,0 omg

10045

10045

Anbudssumma

115 696

Gjorda antaganden
För att ansluta modulbadrummet till byggnaden krävs vissa installationsarbeten, kostnaderna
för dessa står nedan.
El-dragning: 10 000kr +moms. 6
Vvs-dragning (exklusive schakt): 27 500kr +moms. 6
Kostnad för bygglov per lägenhet: 20 790/ 21 = 990kr
Ytterväggen i modulbadrummet består av en stomme av fiberarmerad betong med ett på
stenull putsat ytskikt.
Taket är utfört som ett snedtak uppbyggt med träreglar på modulbadrummets prefabricerade
betonginnertak med en taktäckning av tjärpapp lagt på råspont.
För att renovera ett befintligt badrum blir kostnaden 120 000 kr enligt PEAB. Denna summan
användes för att verifiera om summan som erhölls med hjälp av Sektionsfakta var rimlig.
Kostnader och värden i samband med kalkyl erhölls av Gun Hilton-Vikh, kalkylator på PEAB
Bygg, Värmland.

Övrigt
6

Hilton Vikh, muntlig kontakt, 2009
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Metoden för att sammanställa kalkylen var att använda BidCon v.6.81 samt databasen
Sektionsfakta. Mått och mängder är hämtade från handlingarna över typbadrummet från ConForm, se bilaga.
Kalkylen har beräknats för en kolumn av 3 stycken lägenheter i varje, med priser som gäller
vid ombyggnad av hela huset. Det kalkylerade resultatet kommer alltså att divideras med tre
vilket är antalet våningar för att få fram en kostnad kr/badrum.
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2.2. Hållbarhetsperspektiv
2.2.1 Transporter
Dagens samhälle går mer och mer mot centraliserade produktioner. Detta gör att transporterna
i samhället ökar. Först skall råmaterial fraktas, ofta långa sträckor, till platsen som skall
producera den färdiga produkten. Därefter skall produkten fraktas ut till kunderna. Med andra
ord så påverkar transporterna en produkts värde ur ett hållbarhetsperspektiv. Ett platsbyggt
badrum kommer kräva fler, mindre transporter än vad ett modulbadrum gör. Frågan är dock
om de mindre transporterna är tillräckligt många för att det skall göra det platsbyggda
badrummet till ett sämre alternativ ur ett hålbarhetsperspektiv?
Trots att modulbadrummen tillverkas på en ort behöver inte det betyda att transporterna blir
kortare för det. Eftersom tillverkningen av modulbadrum är platskrävande krävs det att det
finns tillgång till stora lokaler till ett rimligt pris. Det resulterar i att
modulbadrumstillverkarna lokaliserar sig på platser där priset på mark är lägre. Dessa platser
är ofta belägna på landsbygden.

2.2.1.1 Modulbadrum
Varje färdig modul väger knappt 1,5 ton och är 6 m2 stor vilket gör att det i bästa fall går på
10 moduler på en lastbil som har 15 ton i lastvikt. Sådana bilar är ovanliga och därför används
Volvo FH med en lastvikt på 13,5 ton7 i beräkningen. Med en Volvo FH behövs 3 lastbilar för
att frakta modulerna till Karlstad från Töcksfors.

Enligt Volvo kan deras nyare lastbilars bränsleförbrukning ligga på mellan 3 och 5 liter diesel
per mil8 beroende på hur tungt lastad bilen är. I det här fallet är lastbilen lastad till 77,7 % av
sin kapacitet. Förbrukningen i exemplet antas ligga på 4 liter diesel per mil. Utan last ligger
bränsleförbrukningen på cirka 3 liter per mil.
Diesel avger 2,6 kg koldioxid per liter 9 vilket innebär att varje mil med last så släpps 2,6 * 4 =
10,4 kg koldioxid ut. Varje mil utan last släpps 2,6*3=7,8 kg koldioxid ut. Avståndet från

7

Emanuelssons transport, 2009
Volvo, 2009
9
Lotsen info, 2009
8
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Töcksfors till Kronoparken i Karlstad är 13 mil enkel väg, 26 mil totalt. Varje lastbil släpper
ut 236,5 kg koldioxid. Tre lastbilar innebär att 710 kg koldioxid släpps ut.

För att modulerna skall kunna tillverkas måste Con-Form ha material. Betongen inhandlas på
Optimera i Töcksfors som ligger 0,8 km från fabriken. Närmaste ställe att inhandla övrigt
material är Årjäng, 2.3 mil ifrån Töcksfors. För att tillverka 21 modulbadrum krävs en
fullastad lastbil med material. Det innebär en körsträcka på 2,3*2 + 0.8*2 = 6,2 mil. 6,2 mil
körsträcka ger 56,5 kg utsläpp i form av koldioxid.

2.2.1.2 Platsbyggt badrum
Byggnation av ett platsbyggt badrum innebär fler resor än vad som är nödvändigt vid
byggnationen av modulbadrummet.
– En stor avfallscontainer som ställs vid arbetsplatsen och som sedan töms 2 gånger under
arbetets gång. Det innebär totalt 4 resor med lastbil.
– Två resor med fullastade lastbilar med material som sedan bärs upp i lägenheterna.
– En resa per kolumn av lägenheter (7 stycken) med en skåpbil en Mercedes Sprinter 10 eller
motsvarande för eventuella kompletteringar. Totalt 7 kolumner. Skåpbilen har en
bränsleförbrukning på 1,26 liter diesel per mil vid tung last.

Avståndet från Kronoparken till bygghandlarna och återvinningscentralerna i Karlstad är cirka
8 km, vilket är ett medelvärde. Lastbilarna behöver åka 12 gånger till eller från Kronoparken i
Karlstad, summan av dessa resor blir 9,6 mil. Det ger ett utsläpp på 100 kg koldioxid.
Skåpbilarna kör 14 resor, summan av dess sträckor blir 11.2 mil vilket i sin tur innebär att det
totala utsläppet från skåpbilarna i så fall skulle bli 36,7 kg koldioxid.

2.2.2 Materialval
I byggbranschen gäller normalt sett funktionskrav vid materialval, då väljer entreprenören
vanligtvis billigaste materialet som svarar mot funktionskravet.

10

Wikipedia, 2010
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I vissa fall anges dock vissa specifika krav på materialval vid upphandlingen av en
entreprenör, dessa krav kan vara till exempel specifika tillverkare för att underlätta underhåll
om byggherren har flera fastigheter och vill ha en standard för att underlätta fastighetsskötsel.

I andra fall vill byggherren hålla en miljöprofil och baserar då materialkrav på miljövänlighet.
För att genomföra en objektiv miljöbedömning av de ingående materialen i dels Con-Forms11
modulbadrum och de motsvarande materialen i ett platsbyggt badrum har SundaHus 12
miljöbedömningssystem använts, detta då de är oberoende och har ett lättförståeligt system
för sin bedömning.
Helhetsbedömningen är en slags kategorisering som kan liknas med många andra liknande
klassningssystem. Rekommendationen är beroende på huruvida det finns likvärdiga produkter
som ur miljösynpunkt kan vara att föredra. På nästa sida finns en tabell där SundaHus metod
för miljöbedömning av ett ämne förklaras närmare. Först kommer helhetsbedömningen, där A
är bäst och C är sämst. Därefter kommer en pil som pekar antingen uppåt eller nedåt. Pekar
pilen uppåt rekommenderas produkten. Pilen är vit eller gul. Pekar pilen nedåt
rekommenderas ej produkten. Pilen är då orange, röd eller svart. Därefter förklaras vilka typer
av ämnen produkten innehåller.
Efter ovan nämnda tabell följer två tabeller där det anges vilka skadliga ämnen som finns i
modulbadrummet samt vilka skadliga ämnen som finns i det platsbyggda badrummet. I dessa
tabeller används SundaHus bedömningsmetod.

11
12

Larsson, muntlig kontakt, 2009
SundaHus, 2009
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Tabell 3. Beskrivning av bedömningskategorierna samt dess innebörd
Kategori

A,B,C

Innebörd
Helhetsbedömning, A är bäst, C är sämst
Produkten rekommenderas, vit eller gul färg
Produkten rekommenderas ej, Orange, röd eller svart färg
Produkten innehåller (eller också har det vid tillverkningen använts) minst ett
prioriterat riskminskningsämne
Produkten innehåller (eller också har det vid tillverkningen använts) minst ett
utfasningsämne.
Produkten innehåller (eller också har det vid tillverkningen använts) minst ett
hormonstörande ämne av kategori 1.
Innehåller potentiella PBT/vPvB-ämnen
Innehåller hormonstörande ämnen kategori 2
Innehåller miljöfarliga ämnen i tillverkningsskedet
Innehåller miljöfarliga ämnen i byggskedet
Innehåller förnyelsebara råvaror
Innehåller miljöfarliga ämnen

Tabell 4. Tabell över material Con-Form använder samt deras miljöpåverkan
Produkt

Tillverkare

Sammanfattning

Snabbhårdnande Cement

Cementa

Våtrumsmembran

Mapei

Våtrumsfog/fästmassa

Mapei

Silicon

Mapei

B
C
B
B

Tabell 5. Alternativa material som kan användas vid platsbyggnation.
Produkt
Våtrumsskiva

Tillverkare
Gyproc

Våtrumsmembran

Sarnafil

Våtrumsfog/fästmassa

Tremco illbruck

Silicon

Bostik

Sammanfattning

A
C
B
A

Då konstruktionslösningen på modulbadrummet och ett platsbyggt badrum skiljer sig åt
jämförs för väggen snabbhårdnande betong med våtrumsskivor.
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2.2.3 Kvalitet
Den avgörande faktorn när det gäller ett våtrums kvalitet är hur fuktsäkert våtrummet är. Då
de flesta problem som de boende råkar ut för i sin bostad är fuktskador är den eventuella
skillnaden i fuktsäkerhet mellan det platsbyggda badrummet och modulbadrummet intressant.
Det går utan större svårighet att beräkna ångas genomträngning i en vägg, och därtill
kontrollera ånghalter i väggens olika skikt för att sedan jämföra olika typer av våtrumsväggar,
men under samtal Jens Beiron13 kom insikten att detta bara skulle ge två väldigt likvärdiga
resultat. Fuktmembranet under kakel/klinker är i sig vid korrekt utförande tätt.
Enligt Länsförsäkringar Värmland härstammar fuktskador från utförandefel, och i äldre
badrum från att reglarna inte hade fuktspärr innanför kakel, 14 det är därför intressant att utreda
hur kvalitetssäkringen sker i de två fallen. Med ”äldre badrum” menas badrum byggda före
1987, då en vattenskadeundersökning genomfördes. Resultaten av undersökningen var så
dystra att de berörda branschorganisationerna började utarbeta nya branschregler för tätskikt i
våtrum. Byggkeramikrådet (BKR), Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) och
Måleribranschens våtrumskontroll (MVK) bildades.15
Gamla badrum är oftast utförda med gips i väggarna, dessa är alltså inte lämpliga då de vid
fuktskador kan innebära mögelpåväxt. De är dessutom numera enligt Boverkets krav inte är
tillåtna, BFS 2006:12:
”Byggnader skall utformas så att fukt inte orsakar skador, elak lukt eller hygieniska
olägenheter och mikrobiell tillväxt som kan påverka människors hälsa.”
Pappret på gipsskivor är den del som då det är biologiskt är en grogrund för mögel vid fuktiga
förhållanden. Gipsskivans form/egenskaper påverkas dessutom av fukt.

2.2.3.1 Kvalitetssäkring
Kvalitet är en svårmätt parameter, men det finns metoder för att säkra kvaliteten på ett
arbetsmoment som ger en kvalitativ produkt.
En vanlig metod för att kvalitetssäkra utförandet är att göra en arbetsberedning med
checklista, detta är något som beställare eller dennes kontrollant i många fall kräver på stora,
nya och mer avancerade moment.
En arbetsberedning innehåller bland annat en lista över material, utrustning och maskiner
som är inblandade i momentet. Därtill innehåller den en lista över de risker som momentet
medför, ur miljö, arbetsmiljö och ur kvalitetssynpunkt.
13

Beiron, muntlig kontakt, 2009
Levein, muntlig kontakt, 2009
15
Vattenskadecentrum, 2011
14
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Den viktigaste delen vid moment då hantverkaren har utfört momentet tidigare är troligtvis
checklistan. Det är i den som beställare, arbetsledning och yrkesarbetare kan se att samtliga
moment är utförda och signerade. Att checklistan signeras medför enligt de yrkesarbetare 16 vi
samtalat med en känsla av kvalitetsansvar då det ger eventuella fel en spårbarhet.
Jämförs ett platsbyggt kaklat badrum och Con-Forms kaklade badrum finns en fördel i ConForms produktionsmetod i och med att fuktmembranet som för godkännande kräver att
påstrykas två gånger är av två färger. Betongväggen är innan påstrykning av fuktmembran
grått, första lagret av fuktmembran är rött och andra lagret är grått; på så vis kan arbetaren
tydligt se om membranet täcker underliggande skikt. Denna metod kan givetvis användas vid
även vid platsbyggnation, men är inte en vedertagen metod.
På Con-Form är checklistan något som följer badrummet från station till station tills det är
färdigställt. Förutsatt att ett platsbyggt badrum utförs med förekomst av en arbetsberedning
och med en löpande signering av en checklista bör kvaliteten på utförandet vara likvärdigt på
ett platsbyggt och ett modulbadrum från Con-Form.

16

Personlig kommunikation med yrkesarbetare på Con-Form, 2009
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3. Tillverkning och renovering
För att kunna jämföra priser mellan de två olika byggmetoderna valdes ett typbadrum att utgå
från. Handlingar på badrummet i fråga tillhandahölls av Con-Form. I figur 817 visas
badrummet sett ovanifrån. Det är ett standardutrustat badrum med toalett, handfat samt dusch.
Golvets ytskikt består av våtrumsklinker och på väggarna sitter det kakel.

Precis som följande figur visar så är badrummet till skillnad från befintliga badrum i
miljonprogramhus helt handikappanpassat, vilket rullstolssymbolen med ring runt påvisar (se
figur 8).

Figur 4. Ritning som påvisar handikappsanpassning. 2
För övrigt förutsätts att badrummen är av samma standard och ska byggas/byggas om i
Kronoparken, Karlstad. Badrummen utförs med kakel/klinker, standard sanitetsporslin.
Största skillnaden på de båda typbadrummen kommer vara utanför badrummen. Det
platsbyggda beräknas som en renovering av det befintliga och modulbadrummet ämnas
byggas utanför befintliga lägenheter och därefter byggas in med ny fasad kring badrummen.

17

Con-Form, 2009
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Skillnaden i badrummen är att rördragningen på modulbadrummen sker i väggar och på det
platsbyggda alternativet utanpå vägg.

Det finns framför allt två krav som ställs på ett badrum utöver det estetiska:
Fukt
Då badrum ofta är blött eller fyllt med vattenånga så är det viktigt att alla tätskikt och tätning
av genomförningar är korrekt utförda. Enligt Mats-Ola Levein på Länsförsäkringar i
Värmland så är den vanligaste anledningen till fuktskador i våtrummen felaktigt utförda
tätskikt och tätning av genomförningar.
Handikappsanpassning
I BBR anges en inomhusrullstol som dimensionerande, dimensionerande vändmått anges till
en cirkel med diametern 1,30m.
Krav finns även på dörrens fria passagemått. Kravet är satt till 800mm med dörren öppen 90
grader.(Enligt SS 91 42 21)
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3.1 Modulbadrummet
3.1.1 Konstruktionen
Modulbadrummen gjuts i en torr och kontrollerad miljö i stålformar (figur 5)18. Golven gjuts
upp och ned med fall i formen och vibreras för att undvika håligheter (figur 6)19. Väggar, tak
och golv skruvas och limmas samman (figur 7)20.

Figur 5. Gjutformar för vägg.

Figur 6. Golvgjutningsform

Figur 7. 30 mm stålfiberarmerad vägg med ingjutna
infästningar

18

Fotograf, Johannes Bergström 2009
Fotograf, Johannes Bergström 2009
20
Fotograf, Johannes Bergström 2009
19
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Väggmaterialet är stålfiberarmerad betong vilket gör konstruktionen robust och mer tålig än
traditionell väggkonstruktion med skivmaterial. Ytskiktet på väggarna är kakel. På golvet
ligger klinkerplattor. Den robusta och relativt lätta konstruktionen leder till att badrummen är
staplingsbara, de behöver alltså inte vila på mellanbjälklag. Toaletten är, tack vare
betongkonstruktionen, vägghängd. Övrig utrustning i badrummet som till exempel handfat
eller dusch är enligt gängse normer.

Tillverkningen av modulbadrummen sker enligt löpandebandprincipen, på varje station får
den som utfört sitt arbete själv signera och bocka av att arbetet utförts. En detalj där det ofta
felar är fuktmembranet som skall strykas på i flera lager. I en del fall slarvas det av
hantverkaren, och i en del fall missas fläckar 21, då det är svårt att se var man redan strukit på
ett lager membran. Con-Form har löst problemet genom att ha två olika färger på sitt
membran, och arbetaren kan på så sätt se att det tidigare lagret är täckt.

21

Levein, muntlig kontakt, 2009
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3.1.2 Anslutningar
I Con-Forms badrum används rör-i-rör-tekniken, vilket innebär att vattenrören dras i ett
säkerhetsrör och är dolda i väggar. Vid läckage fylls det yttre röret och en säkerhetslucka
ovanför dusch börjar läcka ut vatten (figur 7). Vattenröret kan dras ur säkerhetsröret och
ersättas om läckage skulle uppstå.

Figur 8. Rör-i-rör med anslutning och skydd.

Figur 9. Säkerhetslucka ovan dusch.

3.1.3 Övriga detaljer
Utöver ovan angivna specifikationer för modulbadrummet kan sägas
Dörr är en standard 900mm innerdörr.
Armaturen är infällda dimmer-spotlights, samt belysningsrör.
Handfat är porslin, med blandare i rostfritt.
Duschdelar är rostfritt med kromad slang.
Toalett i porslin av vägghängd typ.
Anslutning finns för tvättmaskin i vägg.
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3.2 Platsbyggt badrum
3.2.1 Konstruktionen
För enkelhetens skull användes de lägenheter som vi själva bott i under vår studietid som
typbadrummet.
I studenthuset är platta, valv och lägenhetsavskiljande väggar betong. Ytterväggar på
kortsidorna klädda med tegel och inslag av trä med en innanförliggande bärande betongvägg.
Husets långsidor har motsvarande klädsel, dessa väggar är dock inte bärande och har därmed
ingen betongstomme.
Samtliga innerväggar i lägenheterna är reglade väggar. Vid en renovering kommer befintliga
väggar att återanvändas. I arbetet kommer det förutsättas att träreglar används.

Det tänkta platsbyggda, befintliga badrummet är något mindre än modulbadrummet och
därmed ej handikappanpassat (se figur 8). Golvnivån i det platsbyggda våtrummet är högre än
golvnivån i övriga lägenheten, samt att dörröppningen är trängre än Boverkets normer
föreskriver.

Figur 10. Jämförelse av planlösning mellan platsbyggt och modulbadrum
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Tak
Taket är i betong, som före målning rengörs noggrant för att färg ska fästa ordentligt. När
taket torkat ordentligt efter rengöringen grundmålas taket med en vattentät grundfärg avsedd
för våtrum. Då grundfärgen torkat stryks taket två gånger med en täckfärg avsedd för våtrum.
Målningsrutinen kan variera marginellt beroende på färgtillverkare, men är i huvudsak
densamma.22

Golv
Golvet är klinkerplattor på betong. Betongen ska rengöras från cementspill, damm och dylikt.
Därefter stryks en primer på betongen som ger flytspacklet bättre vidhäftning då den binder
samman eventuella rester av smutsen och bildar en fin fuktsäker film som hindrar att fukt från
flytspacklet går ner i betongen. Viktigt är att använda rikligt med primer och att det inte är för
kallt då detta kan förstöra primerns egenskaper. När primern torkat ska golvbrunnen tätas för
att inte flytspackel ska rinna ut. När flytspacklet torkat är det lämpligt att bygga fall med ett
trögflytande byggspackel. Golvet i dusch är lämpligt att utföra med ca 1 % fall eller mer.
Övriga ytor som delvis utsätts för vatten bör utföras med 0,5 % fall eller mer. Fallet
kontrolleras enklast med ett vattenpass och eventuellt rätskiva. 23 Till sist sätts och fogas
plattorna.

Vägg
Tre av väggarna består av reglad stomme (Se figur 9), stommen kan isoleras men detta främst
för en ljudisolerande effekt, fjärde väggen i badrummet är en lägenhetsavskiljande vägg och
därmed betong. På reglarna häftas fuktspärr av plast för att eventuellt läckage av ånga/fukt
inte ska ha möjlighet att tränga sig in i övriga delar av konstruktionen vid händelse av att det
vattentäta grundfärgen inte håller tätt (se nedan).
Därefter skruvas två gipsskivor på varandra, detta för att väggen ska bli tålig/stum vid stötar
och dessutom för att tillräckligt med gods ska finnas för upphängning av lättare detaljer.
Gipsen är av typen våtrumsgips som inte innehåller papper eller dylikt utan endast ickeorganiska material för att minimera risken för mikrobiell påväxt vid fukt.

22
23

Bygghemma, 2010
Kakelplattan, 2010

28

Den primära fuktspärren är en vattentät grundfärg vilken ska hindra ånga/vatten att tränga ut i
väggar. Färgens stryks på våtrumsgipsen i minst två omgångar beroende på tillverkare, färgen
verkar förutom som en fuktspärr även för bättre vidhäftning för lim.
Det är ett vanligt missförstånd att kakel och dess fogar är täta; så är alltså inte fallet.
Då grundfärgen torkat appliceras fästmassan (avsedd för våtrum) som följs av kakelplattorna.
Kring genomgångar för rör är det extra viktigt att kontrollera att det är tätt. Tätning utförs med
ett antimögelbehandlat tätningsmedel.
Eftersom toaletten är vägghängd förstärks väggen med extra reglar för att kunna hålla uppe
vikten.

24

24

Figur 11. Genomskärning av det platsbyggda badrummet.24

Träguiden 2009

29

3.2.2 Anslutningar
Rördragningen är enligt Svensk standard utförd som utanpåliggande, detta då läckage ska
synas och inte ge skador i väggar som inte upptäcks förrän de är långt gångna. Kall- och
varmvattenrören leds in genom väggen, oftast 15-30cm ovan golv i anslutning till
sanitetsporslin. Därefter är den monterad med fästen och ligger ca 1-2cm från väggen. Detta
leder dock till att möblering och städning försvåras.

2.2.3 Övriga detaljer
Dörr är en standard 900mm innerdörr.
Armaturen är vanlig enklast beskriven som ett halvklot av frostad plast, samt belysningsrör
ovan badrumsspegel.
Handfat är porslin, med blandare i rostfritt.
Duschdelar är rostfritt med plastslang.
Toalett av porslin, ståendes på golv.

3.3 Byggregler
3.3.1 Byggprocessen
För att överhuvudtaget kunna inleda arbetet med att bygga in modulerna i huset behövs
kommunens medgivande. Det innefattar en del byråkrati där olika bestämmelser och
förordningar styr hur byggnaden skall byggas och hur den ska se ut. För bygglov kan foto och
fotomontage komma att krävas.
De viktigaste bestämmelserna att ta hänsyn till är Boverkets bygg- och konstruktionsregler 25
och Plan- och bygglagen26 samt Miljöbalken.

25
26

Boverket, 2009
Riksdagen, 2009
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Byggprocessen ser ut enligt följande (figur 10) 27.

Figur 12. Byggprocessen.27

27

Karlstads kommun, 2009 a
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Oftast när en byggnad eller en del av en byggnad ska rivas krävs det en rivningsanmälan
utfärdad av kommunen – detta oavsett om det krävs rivningslov eller inte. I vissa fall finns
undantag från kravet:28


rivning av komplementbyggnader.



rivning av ekonomibyggnader som ligger utanför detaljplanelagt område och som
tillhör en jordbruks- eller skogsbruksfastighet.



vid utrivning i samband med ombyggnation.



rivning av byggnader som är avsedda för totalförsvaret och som är av hemlig natur.

I det här fallet krävs både rivningsanmälan och rivningslov för alternativet med
modulbadrum.
Om byggnationen genomförs utan bygglov eller rivningslov kommer en straffavgift tas ut.
Den består av byggnadsavgiften, fyra gånger större än vad bygglovet skulle ha kostat, samt en
eventuell tilläggsavgift på 500 kr/m2. 29

Vid kalkylering antas att huset består av 21st lägenheter, bygglovet kostar sammanstaget
20 790kr för huset.30. Ovanstående gäller endast alternativet med modulbadrum eftersom det
innebär att man behöver bygga ut befintlig byggnad. Med det platsbyggda alternativet
renoveras badrummet endast.

3.4 Brukarperspektiv
För att det ska löna sig med ett projekt måste det finnas ett kundunderlag som kan tänkas
betala för att få sitt normala badrum utbytt mot ett modulbadrum. Brukarperspektivet kommer
undersökas med hjälp av en enkät. Enkäten delas ut till en före detta gymnasieklass som tog
studenten för ett år sedan på samhällsprogrammet på Mimers Hus i Kungälv i samband med
en klassåterträff den 9 april 2011. Anledningen till att det blev just en gymnasieklass är att
lägenheterna i fråga är studentlägenheter, och gymnasieeleverna studerade på ett program där
högre studier är ett mål.

28

Karlstads kommun, 2009 c

29

Karlstads kommun, 2009 b

30

Karlstads kommun, 2009 d
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Frågorna som ställdes var i huvudsak frågor som rörde den eventuella förändringen av
planlösningen i och med att ingången till toaletten är i vardagsrummet samt minskandet av
fönsterarean. Dessutom undersöktes om det var rimligt att acceptera en hyreshöjning för att få
en utökad boarea.
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4. Resultat
För att kontrollera huruvida placeringen av våtrummet är godkänt enligt Boverkets regler
kontaktades Olle Åberg, som arbetar med våtrumsfrågor vid Boverket. Det finns inga regler
som påtalar att den tänkta planlösningen är otillåten. Att placeringen ska vara tillåten kräver
dock att:
– Badrumsgolvet ska vara lägre än invidliggande golv.
– Regler för till- och frånluftsventilation efterföljs.
– Regler för vattendragning efterföljs.
– Regler för elinstallationer efterföljs.

4.1 Kalkyl
4.1.1 Á-prislistor
Á-prislista över modulbadrum och montering samt omkostnader för arbetet för varje kolumn
badrum. Projektet delas upp i olika delar, och varje del får sitt pris. Grundläggningen för
modulerna innefattar schakt och betongplatta och hamnar totalt på 7337 kr per kolumn.
Arbete med fasaden och tak kostar totalt 94 837 kr. El- och VVS-dragning kostar 112 500 kr.
Rivning av badrummet kostar 13 465 kr och konverteringen av det tidigare badrummet till
boarea ligger på 11 761 kr. Modulerna samt byggkran och bygglov kostar totalt 177 528 kr.
Detta ger en total byggkostnad på 417 428 kr. Med omkostnader och ett påslag så hamnar den
totala summan på 475 866 kr.

Det platsbyggda badrummet kostar 115 696 kr. Där kostar innerväggarna 47459 kr, golvet
kostar 8651 kr. Utrustningen inklusive montering kostar 25040 kr och övriga kostnader så
som rivning och omkostnader kostar 34545 kr.
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4.1.2 Ekonomisk utvärdering av kalkyl
Anbudssumma inklusive moms: 475 866*1,25/ 3 = 198 277kr
Renoveringskostnad inklusive moms: 1,25*120 000 = 150 000kr. Nettopriset erhölls av
PEAB.
Kostnad enligt kalkyl med hjälp av Sektionsfakta: 115 696*1,25=144 620 kr
Merinvestering vid användandet av modulbadrum: 198 277 – 144 620 = 53 657 kr

Återbetalningstid enligt pay off-metoden:
Återbetalningstid för investering vid hyresökning på 300kr/månad
Ränta:
Merinvestering:
Inbetalningsöverskott/år:

5%
53 657kr
3 600kr

Tid:
Återbetalningstid för investering vid hyresökning på 400kr/månad
Ränta:
Merinvestering:
Inbetalningsöverskott/år:
Tid:

24,2år

5%
53 657kr
4 800kr
15,7år

Återbetalningstid för investering vid hyresökning på 500kr/månad
Ränta:
Merinvestering:
Inbetalningsöverskott/år:

5%
53 657kr
6 000kr

Tid:

11,3år

4.2 Brukarperspektiv
Enkäten fanns i 35 exemplar, 24 svar erhölls. Nedan följer en kortare sammanställning av
enkäten.
22 personer var mellan 18-21 år gamla, 2 var mellan 22-25. 14 kvinnor och 10 män svarade
på enkäten. 7 personer hade en eget boende, 17 personer bodde med föräldrarna. Alla hade
avslutat grundskolan och gymnasiet, några hade påbörjat högre studier. 20 personer planerar
att studera vidare efter gymnasiet, en tänker inte göra det och 3 håller redan på.
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22 personer av 24 kunde tänka sig att bo i det platsbyggda alternativet, 14 kunde vid en första
anblick tänka sig att bo i lägenheten med modulbadrum. På en skala från 1-5 fick boendets
attraktivitet snittbetyget 3.9 för det platsbyggda, och 3.0 för modulbadrummet. Vid en
hyresökning på 300 kr för modulbadrummet blev snittbetyget 2.6. Vid 400 kronor respektive
500 kronors höjning blev snittbetygen 2.2 respektive 1.9.

Det som ansågs som modulbadrumsalternativets styrkor var boarean och det större förrådet.
Svagheterna var den förändrade planlösningen, hyran och den minskade fönsterarean. I valet
mellan ett platsbyggt badrum och ett modulbadrum valde 22 av 24 att lägga sin röst på det
platsbyggda badrummet.

4.3 Klimatkompensation
Den totala mängden utsläppt koldioxid för leveransen och tillverkningen av modulerna är
cirka 876 kg koldioxid. Att klimatkompensera det kostar enligt Tricoronas
beräkningsverktyg31 cirka 260 kronor.
Den totala mängden utsläppt koldioxid för leverans och tillverkning av platsbyggda badrum är
cirka 137 kg. Att klimatkompensera det kostar enligt Tricoronas beräkningsverktyg 32 cirka 45
kronor.

4.4 Kvalitet
Förutsatt att normer och regelverk efterlevs samt att arbetsberedningar med checklistor
används är ett platsbyggt badrum likvärdigt med ett modulbadrum.

4.5 Miljö
Inget av alternativen klarar det uttalade målet att ha minst B-klassade material hos SundaHus
eftersom det inte finns geomembran att få tag på som är tillräckligt skonsamma mot miljön.

5. Diskussion
I jämförelserna mellan de två alternativen föreföll det till en början väga över till det
platsbyggda alternativets favör. Det berodde på författarnas personliga åsikter efter att ha tagit

31
32

Tricorona Green, 2010
Tricorona Green, 2010
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del av modulbadrumstillverkarens idéer som vid en första anblick inte verkade ekonomiskt
försvarbara.

5.1 Kalkyl
Skillnaden mellan den specificerade kalkylen på det platsbygga badrummet och det erhållna
priset från PEAB är relativt liten vilket gör att priset från PEAB användes. Det kan räcka med
att det procentuella påslaget (vinsten) samt de bedömda omkostnaderna skiljer sig åt så blir
resultatet inte likadant.
Återbetalningstiden för merinvesteringen hamnar på 11,3 till 24,2 år beroende på den
månatliga hyresökningen (mellan 300 och 500 kr). Med tanke på att bostadsbolaget som
intervjuades hade som mål att ha pay off-tiden på 10 år på sina investeringar så är endast en
hyreshöjning på 500 kr aktuell ur bostadsbolagets perspektiv. Det finns faktorer som kan ge
modulbadrummen en starkare utgångspunkt. Är till exempel stammarna i befintligt system i
behov av en totalrenovering bör man räkna av en del av merinvesteringen, då detta inte blir en
merinvestering.

5.2 Miljö
När det gäller miljöaspekten av arbetet är inte skillnaden stor mellan de båda alternativen. Ett
platsbyggt badrum är dock mer flexibelt och det fanns material i SundaHus som var något
bättre än de material som användes till modulbadrummen även om skillnaden inte var
milsvid. Det var dock på en punkt som skillnaden var markant, nämligen transporterna. Att
modulbadrummen gav upphov till mer än 6 gånger högre koldioxidutsläpp är
anmärkningsvärt och talar inte för modulbadrummen. De platsbyggda badrummen är därför
klart bättre i det här fallet. De flesta stora transportföretag som till exempel DHL och Green
Cargo erbjuder klimatkompensering i form av exempelvis plantering av träd i Amazonas. I
det här arbetet användes Tricoronas konvertering av kolkraftverk till biogaskraftverk som
klimatkompensation. Prisskillnaden var dock inte alls särskilt stor i kronor, det skiljer endast
250 kronor till det platsbyggda badrummets favör.

5.4 Fukt
Skillnaderna i fuktsäkerhet är relativt små. Är båda badrummen kaklade är modulbadrummen
något säkrare eftersom man där använder sig av en speciell metod för att stryka på
fuktmembranet, i övrigt är de båda alternativen relativt lika. Det gör att båda alternativen får
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ses som likvärdiga. Skall något utses som det bättre alternativet är det Con-Forms
modulbadrum, på grund av deras metodiska fuktmembransapplicering.

5.5 Brukarperspektiv
Resultatet av enkätfrågorna gav ett tydligt svar, modulbadrumsalternativet är ur ett
brukarperspektiv inte en attraktiv lösning, åtminstone inte i det här specifika fallet. Båda
könen var negativt inställda till alternativet med modulbadrum, dock var kvinnorna mer
negativa än männen. Skälen till att man tackade nej skilde sig något åt mellan könen. För
kvinnor var fönsterarean allra viktigast medan männen var mest negativt inställda till
planlösningen. Kvinnorna satte generellt sett lägre betyg på alternativ B, och hade lägre
skillnad mellan betygen med och utan hyreshöjning vilket kan tolkas som att kvinnorna
ogillade alternativet så pass mycket att hyran inte var så viktig som vi först trodde.
Av de som svarade att man inte kunde tänka sig att bo i alternativ B var samtliga kvinnor. De
som angav fönsterarean som viktigaste skäl för att välja bort alternativ B var kvinnor, männen
ogillade själva planlösningen i större utsträckning. Männen kunde tänka sig att bo i lägenhet
B, men det var ingenting som de föredrog på något sätt.
Vi kan konstatera att alternativ B blev mindre attraktivt ju högre hyreshöjningen blev. Hur
som helst kan man fastslå att det inte finns ett tillräckligt stor efterfrågan för att genomföra
bytet till modulbadrum på miljonprogramhusen, eftersom 22 av 24 föredrar alternativ A
framför alternativ B.

5.6 Övriga aspekter
En tanke som uppstod under arbetets gång var att det inte skulle vara tillåtet att bygga in
badrummen på det sättet som det var tänkt eftersom vi inte trodde det skulle vara enligt
Boverkets normer att ha badrummet i anslutning till sovrum eller vardagsrum. Våra farhågor
besannades inte i det här fallet då det enligt Boverkets inte finns några hinder för detta,
förutsatt att utförandet är korrekt gällande nivåskillnader, ventilation, fall etc. 33

Om man använder modulbadrum ger detta troligtvis en förkortad byggtid, och det ger
förmodligen en kortare tid som boende behöver störas då man här har chansen att ställa dit
modulbadrummen innan man tar den tidigare toaletten ur bruk. Nackdelen är att hela

33

Åberg, muntlig kontakt, 2009
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processen, grundläggning och byggnation av fasad och tak tar längre tid än att renovera ett
platsbyggt badrum även om hyresgästen inte blir utan toalett.

En sista fördel för modulbadrummen del är att man valt den fiberarmerade betongen som
beståndsdel i väggarna, vilket ger en relativt lätt konstruktion i förhållande till sin hållfasthet.

Förutom att få människor kommer acceptera den minskade fönsterarean och därmed den
mörkare lägenheten så kan en annan faktor bidra till den negativa känslan. Möbleringen
försvåras eftersom en del av väggen som tidigare kunnat möbleras med till exempel soffor
eller bord nu måste hållas fri på grund av toalettdörren. Detta kommer vara ett nära på lika
tungt argument mot modulbadrumsalternativet som det minskade ljusinsläppet.
Dessa nackdelar gör att idén att bygga ihop ett modulbadrum med befintlig byggnad i de allra
flesta fall inte är speciellt god.

5.7 Förbättringsförslag
För att försöka etablera modulbadrummen som ett alternativ på ROT-marknaden har vi två
förslag:
1. Ur en hållbarhetssynpunkt bör man utnyttja SundaHus eller dylikt verktyg för att förbättras
på miljöpunkten, detta kan bli ett argument för exempelvis ett fastighetsbolag att välja just det
modulbadrumsföretagets badrum framför en konkurrent/platsbyggt.

2. För att förbättra prissituationen bör en modultillverkare eftersträva ett samarbete med något
av de fastighetsbolag som äger miljonprogramshus, ett större samarbete leder med största
sannolikhet till att projekteringskostnaden minskar per badrum då stora volymer av likadana
badrum hade producerats.

När det gäller de platsbyggda badrummen är det svårare att ge förslag på förbättringar. Det
handlar om att få bättre avtal på material och om möjligt köpa in allt material på ett bräde för
att slippa små kompletterande ordar. Att börja använda samma membranappliceringsmetod
som vid tillverkningen av modulbadrummen för att enklare få till en felfri fuktspärr.
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6. Slutsatser
Skadliga ämnen kan de anställda skyddas från på ett bra sätt på båda alternativen även om
Con-Forms metod är något effektivare i grundutförandet eftersom den anställde jobbar i en
arbetsmiljö som är lättare att anpassa efter säkerhetsbehov. Vid en jämförelse av alternativen i
SundaHus hade det platsbyggda alternativet de material som var minst hälsovådliga och
miljöfarliga. Ur ett hållbarhetsperspektiv rekommenderas det traditionella byggandet eftersom
utsläppen i det här fallet var väsentligt mycket lägre. De ekonomiska skillnaderna i
klimatkompensationskostnader existerar och talar för det platsbyggda badrummet men i det
här projektet blir skillnaden oerhört liten i praktiken. Kvalitetsmässigt bör de båda
alternativen vara likvärdiga.

Med tanke på den tänkta målgruppens negativa inställning till modulbadrumsalternativet är
det osannolikt att hyresgäster i allmänhet kommer acceptera de förändringar som
modulbadrumslösningen innebär. Förlusten av ljus och försämringen av planlösningen samt
de försämrade möbleringsmöjligheterna är argument tunga nog för att överskugga fördelarna.
Pay off-tiden för det högsta hyresökningsalternativet är möjligtvis rimligt, men faller på att
målgruppen helt förkastar lösningen. Därför är slutsatsen att modulbadrum inte är ett
alternativ till att renovera befintliga badrum eftersom kundernas åsikter och kostnaderna talar
emot detta. Platsbyggda badrum rekommenderas i det här fallet.
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Bilagor
Ritningar i bilaga är ej skalenliga.
Specifikation modulbadrum
Tabell 6. Specifikation för modulbadrum.
Byggdel
Våtrumsklinker
Våtrumsklinker
Kakel (Vy4)
Kakel (Vy2)
Kakel (Vy1 & Vy3)
Stålfiberarmerad betong
Wc, porslin, synlig cistern
Handfat, porslin
Handfatsblandare, Oras Safira
Underskåp till handfat
Överskåp till handfat, vita luckor,
kant av ek.
Badrumsspegel
Spegelarmatur. Carmen 3x20w
halogen
Duschset Oras, kromad slang,
blandare Oras oramix.
Golvbrunn Blücher rostfri
Duschskena silent gliss
Glas kring duschutrymme
Frånluftsdon i tak
Skåp till vattenfördelare
Anslutning för tvättmaskin
Lysrör i tak

Dimension
197x197
97x97
197x197
197x197
197x197

Antal
119
100
127
176
198

Total mängd
1,1*119*0,197^2 = 5,1m2

0,29+0,16+0,49+0,25 = 1,19m3

600x450

600x800

1
1
1
1
1
1
1
1

75
1000x1000(ca)
125

1
1
1
1
1
1
1

Specifikation för renovering av platsbyggt badrum.
Tabell 7. Specifikation för renovering av platsbyggt badrum.
Byggdel
Våtrumsklinker
Våtrumsklinker
Kakel (Vy4)
Kakel (Vy2)
Kakel (Vy1 & Vy3)
Våtrumsskiva
Wc, porslin, synlig cistern
Handfat, porslin
Handfatsblandare,
Underskåp till handfat
Överskåp till handfat
Badrumsspegel
Spegelarmatur.
Duschset
Golvbrunn
Duschskena silent gliss
Glas kring duschutrymme
Frånluftsdon i tak
Skåp till vattenfördelare
Anslutning för tvättmaskin
Lysrör i tak

Dimension
197x197
97x97
197x197
197x197
197x197
120x240

600x450
600x800

75
1000x1000(ca)
125

Antal
119
100
127
176
198
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Total mängd
1,1*119*0,197^2 = 5,1m2

Figur 13. Ritning med 4 vyer av modulbadrummet.

Figur 14. Ritning som påvisar handikappsanpassning
för modulbadrummet samt innehåller
materialspecifikation.

Figur 15. Kalkyl för inbyggnad av modulbadrum.

Figur 16. Kalkylsammanställning för inbyggnad av modulbadrum.

Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik
Byggingenjörsprogrammet

Vi är två högskolestudenter, Nicklas Berg och Robin Eriksson, som skriver ett examensarbete
på Byggingenjörsprogrammet på Karlstads universitet. Titeln för examensarbetet är ”En
jämförelse av modulbadrum och renovering av platsbyggt badrum vid ROT”. Syftet med
arbetet är att göra en jämförelse mellan två typer av badrum. Första alternativet gäller
renovering av befintligt badrum, det andra alternativet gäller inbyggnad av ett
modulbadrum. Syftet med examensarbetet är att undersöka skillnader i ekonomi, kvalitet,
miljö samt undersöka den framtida brukarens tankar kring projektet.
Vi vill med denna enkät ta reda på vad den tänka målgruppen har för preferenser. De som i
huvudsak kommer att bo i lägenheterna är studenter, därför riktar sig denna enkät främst till
de som planerar att studera.
Nedan visas två planlösningar. Planlösningen till vänster (A), gäller renovering av befintligt
badrum. Planlösningen till höger (B) gäller inbyggnad av ett modulbadrum. I fall B rivs det
gamla badrummet ut och ytan görs om till ett förråd. Vidare innebär det att fönsterarean
minskas eftersom modulen monteras på väggen där fönstren sitter idag.

Alternativ A

Alternativ B

Vi är mycket tacksamma om du tar dig att svara på denna enkät! Alla svar behandlas anonymt.

Enkät
Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt.
1. Hur gammal är du?
 18-21
 22-25
 26-30
 30-40
 402. Är du…
 Man  Kvinna
3. Hur ser din boendesituation ut idag?
 Egen lägenhet
 Lägenhet med förälder/föräldrar
 Eget hus
 Hus med föräldrarna
 Annat
4. Vilka utbildningar har du avklarat?
 Grundskola
 Gymnasiet
 KY-utbildning
 Högskola/Universitet
5. Har du planer på att studera på
universitet/högskola i framtiden?
 Ja
 Nej
 Jag håller reda på att studera
 Jag har avslutat mina högskolestudier

6. Kan du tänka dig att bo i lägenhet A?
 Ja  Nej
7. Kan du tänka dig att bo i lägenhet B?
 Ja  Nej

Betygsätt nedanstående områden med betygen 1 till 5 (1 = mycket dåligt, 2 = dåligt, 3 = godkänt,
4 = bra, 5 = mycket bra). Du kan utveckla/motivera dina svar under sektionen ”kommentarer”.
8. Hur attraktivt är alternativ A?

……

9. Hur attraktivt är alternativ B?

……

10. Hur attraktivt är alternativ B om det medför en hyreshöjning på 300 kr/månad?

……

11. Hur attraktivt är alternativ B om det medför en hyreshöjning på 400 kr/månad?

……

12. Hur attraktivt är alternativ B om det medför en hyreshöjning på 500 kr/månad?

……

13. Om du svarade ja på fråga 7, vad gör lägenhet B till ett attraktivt alternativ? Om du kryssar för fler
alternativ, rangordna då svaren i fältet bredvid svarsalternativet. Där 1 är minst viktigt och 5 är
mest viktigt.
 Boarean
……
 Planlösningen
……
 Fönsterarean
……
 Större förråd/garderob
……
 Hyran
……
14. Om du svarade nej på fråga 7, vad gör lägenhet B till ett oattraktivt alternativ? Om du kryssar för
fler alternativ, rangordna då svaren i fältet bredvid svarsalternativet. Där 1 är minst viktigt och 5
är mest viktigt.
 Boarean
……
 Planlösningen
……
 Fönsterarean
……
 Större förråd/garderob
……
 Hyran
……
15. Vilket alternativ föredrar du om du stod i valet och kvalet mellan lägenheterna?
A B
16. Kommentarer
Tack för din medverkan!

Enkätsammanställning
1. Hur gammal är du?

22 personer var mellan 18-21, 2 personer var mellan 22-25 år gamla.
2. Kön

10 personer som svarade på enkäten var män, 14 var kvinnor.
3. Hur ser din boendesituation ut idag?

7 personer hade en egen lägenhet, 9 personer bodde i lägenhet med föräldrarna och 8 st bodde
i hus med föräldrarna.
4. Vilka avklarade utbildningar har du?

Alla som svarade hade avslutat grundskolan och gymnasiet. Vissa hade påbörjat
universitetsstudier.
5. Har du planer på att studera på universitet/högskola i framtiden?

20 personer svarade ja, en person svarade nej och 3 personer svarade att de redan håller på att
studera på högskola.
6. Kan du tänka dig att bo i lägenhet A?

22 personer svarade ja, två svarade nej.
7. Kan du tänka dig att bo i lägenhet B?

14 svarade ja, 10 svarade nej.

Sedan följde några frågor där svaren fick betygsättas på en skala från 1-5, där 1 är mycket
dåligt och 5 är mycket bra. Nedan följer vad snittbetyget blev på varje fråga.
8. Hur attraktivt är alternativ A?

Genomsnittsbetyg: 3.9
9. Hur attraktivt är alternativ B?

Genomsnittsbetyg: 3.0
10. Hur attraktivt är alternativ B om det medför en hyreshöjning på 300 kr/månad?

Genomsnittsbetyg: 2.6

11. Hur attraktivt är alternativ B om det medför en hyreshöjning på 400 kr/månad?

Genomsnittsbetyg: 2.2
12. Hur attraktivt är alternativ B om det medför en hyreshöjning på 300 kr/månad?

Genomsnittsbetyg: 1.9

Till sist kom två frågor där man fick nämna vilka faktorer det var som var de mest avgörande
för varför man kunde tänka sig, eller varför man inte kunde tänka sig, att bo i alternativ B.

13. Om du svarade ja på fråga 7, vad gör lägenhet B till attraktivt alternativ? Om du kryssar för
fler alternativ, rangordna då svaren i fältet bredvid svarsalternativet. Där 1 är minst viktigt
och 5 är mest viktigt.

De enda alternativen som blev kryssade var boarean och större förråd/garderob. Samtliga som
kunde tänka sig att bo i alternativ B (14 stycken) kryssade dessa två. 10 av dem valde boarean
som viktigast.
14. Om du svarade nej på fråga 7, vad gör lägenhet B till oattraktivt alternativ? Om du kryssar
för fler alternativ, rangordna då svaren i fältet bredvid svarsalternativet. Där 1 är minst
viktigt och 5 är mest viktigt.

Tre alternativ blev kryssade som skäl till att alternativ B valdes bort. Planlösningen,
fönsterarean och hyran. Alla 10 som helt valde bort alternativ B, 5 av dessa hade
planlösningen som främsta skäl. 4 hade den minskade fönsterarean som främsta skäl och en
person bedömde att hyran var viktigast.

15. Vilket alternativ föredrar du om du stod i valet och kvalet mellan lägenheterna?

22 svarar alternativ A och 2 svarar alternativ B.

